STATUT YKP WARSZAWA
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA kontynuuje tradycje powołanego w 1924 r.
YACHT KLUBU POLSKI, którego jest członkiem, upoważnionego w 1927 r. reskryptem
Ministra Spraw Wewnętrznych RP, wydanym 26 lutego 1927 r. w porozumieniu z Ministrem
Spraw Wojskowych, do używania Bandery Marynarki Wojennej RP z dodatkowym
emblematem Klubu.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA, w skrócie:
YKP WARSZAWA i w dalszej części Statutu jest zwane Klubem.
§2
Terenem działalności Klubu jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą Klubu jest miasto stołeczne
Warszawa.
§3
1. Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i działa na zasadach określonych w Statucie
oraz na podstawie przepisów prawa, w szczególności:
1) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 715),
2) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z
2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 1118.).
2. Klub posiada osobowość prawną.
3. Klub jest członkiem stowarzyszenia YACHT KLUB POLSKI.
4. Klub może być również członkiem innych stowarzyszeń i organizacji.
§4
1. Klub używa Bandery, Godła i Proporca YACHT KLUBU POLSKI.
2. Banderą Klubu jest flaga o proporcjach 2,1:1 złożona z dwóch równych pasów poziomych:
górny biały, dolny czerwony, z wycięciem trójkątnym pośrodku, na brzegu przeciwległym do
drzewca, z godłem państwowym umieszczonym na środku pasa białego oraz krzyżem
ukośnym w kolorze czerwonym, o rozszerzonych końcach ramion, z obwódką niebieską, nie
przylegającą do krzyża czerwonego. Krzyż ukośny umieszczony jest na białym pasie w górnej
części przy drzewcu.
3. Godłem Klubu jest tarcza biała z krzyżem ukośnym w kolorze czerwonym z obwódką
niebieską, nie przylegającą do krzyża, w otoku wieńca złotego i wizerunkiem skrzyżowanych
dwóch kotwic, zgodnie z Patentem Ochronnym nr 195579.
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4. Proporcem Klubu jest flaga biała trójkątna z krzyżem ukośnym w kolorze czerwonym
o rozszerzonych ku drzewcu końcach ramion, z obwódką niebieską, nie przylegającą do
krzyża czerwonego. Stosunek ramion trójkąta do podstawy trójkąta jest jak 2,5:1.
5. Klub używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku YACHT
KLUB
POLSKI
WARSZAWA oraz wizerunkiem dwóch skrzyżowanych kotwic na konturze tarczy,
umieszczonej pośrodku pieczęci.
6. Klub posiada odznakę członkowską, która jest odzwierciedleniem Proporca Klubowego
i jest noszona podstawą trójkąta skierowana ku górze.
7. Nazwa Klubu pisana jest dużymi stylizowanymi literami barwy ciemnego granatu na
białym tle zgodnie z Patentem Ochronnym nr 255379.
§5
1. Łodzie i statki stanowiące własność Klubu mają obowiązek noszenia Bandery
YACHT KLUBU POLSKI, a jachty Członków Klubu mają prawo pływania pod Banderą
YACHT KLUBU POLSKI zarówno w kraju, jak i poza jego granicami na podstawie
Osobistego Patentu Flagowego YKP lub Jachtowego Patentu Flagowego YKP.
2. Zasady przyznawania Klubowego Patentu Flagowego określa Regulamin Flagowy YKP.
§6
Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej Członków oraz działaczy i może
zatrudniać pracowników.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§7
Celem Klubu jest:
1) propagowanie sportów wodnych, krzewienie wiedzy żeglarskiej oraz zasad
szlachetnej rywalizacji sportowej,
2) kultywowanie oraz wzbogacanie wartościowych tradycji i dorobku żeglarskiego,
w szczególności w szeregach Członków Klubu,
3) wychowywanie Członków Klubu, a zwłaszcza młodzieży, w duchu patriotyzmu,
humanizmu, zasad etyki i etykiety żeglarskiej oraz ochrony środowiska naturalnego,
4) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
5) działalność charytatywna, w szczególności wobec Członków Klubu i ich rodzin
będących w trudnej sytuacji życiowej,
6) edukacja i wychowanie w zakresie sportów wodnych,
7) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
8) rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami żeglarskimi.
9) zaspokajanie potrzeb Członków Klubu w zakresie uprawiania sportów wodnych
i turystyki wodnej we wszystkich formach, między innymi przez umożliwienie
korzystania z majątku Klubu na warunkach preferencyjnych.
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§8
1. Klub może realizować swoje cele poprzez:
1) prowadzenie kursów szkoleniowych,
2) organizowanie regat krajowych i zagranicznych, obozów żeglarskich i imprez
klubowych,
3) uczestnictwo w krajowym i wojewódzkim systemie rywalizacji sportowej,
4) prowadzenie ośrodków i akcji turystyczno-wypoczynkowych oraz innych form życia
kulturalnego,
5) zakładanie i utrzymywanie portów jachtowych, lokali klubowych, własnych
bibliotek i czytelni oraz wydawanie publikacji w dziedzinie żeglarstwa,
6) prowadzenie warsztatów szkutniczych i stoczni jachtowych na użytek Klubu, jego
Członków i innych organizacji żeglarskich,
7) organizację i promocję wolontariatu w zakresie sportu i turystyki żeglarskiej,
zwłaszcza w środowisku dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
2.

Klub może prowadzić odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

3. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w celu uzyskania środków na działalność
statutową.

Rozdział III
CZŁONKOWIE KLUBU, PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
1. Członkiem Klubu – w charakterze Członka Rzeczywistego, Honorowego, Juniora, lub
Wspierającego – może być osoba ciesząca się nienaganną opinią, wyrażająca gotowość
stosowania się do postanowień Statutu i realizacji celów Klubu.
2. Przyjęcie do Klubu, z zastrzeżeniem ust. 3, następuje uchwałą Zarządu Klubu.
3. Członkostwo Honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
§ 10
1. Deklarację chęci przystąpienia do Klubu i akceptacji postanowień Statutu osoba
zainteresowana składa na piśmie do Zarządu wg wzoru ustalonego przez Zarząd.
2. Deklaracja wymaga rekomendacji właściwego Kapitana Sekcji oraz 2 Członków
Rzeczywistych potwierdzających opinię o kandydacie.
3. W przypadku deklaracji osoby małoletniej poniżej 16 lat wymagana jest zgoda opiekuna
ustawowego lub prawnego oraz rekomendacja Trenera lub Kapitana Sekcji.
4. Po przyjęciu deklaracji przez Zarząd kandydat wnosi opłatę wpisową oraz należną składkę
za pierwszy rok. W przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o członkostwo opłata
wpisowa i wniesione składki nie są zwracane.
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5. Uchwałę w sprawie przyjęcia kandydata do Klubu w charakterze Członka Rzeczywistego
Zarząd podejmuje nie później niż w ciągu 4 lat od daty złożenia deklaracji. W przypadku
negatywnej decyzji Zarządu wniesione składki są zwracane.
6. Uchwałę w sprawie przyjęcia do Klubu osoby małoletniej w charakterze Członka Juniora
Zarząd podejmuje nie później niż w ciągu 1 roku od daty przyjęcia deklaracji.
7. Kandydaci i Członkowie YKP WARSZAWA mają obowiązek aktualizowania swoich
danych osobowych zawartych w deklaracji przystąpienia do Klubu.

§ 11
1. Podstawowym obowiązkiem Kandydata i Członka Klubu jest przestrzeganie postanowień
Statutu i Regulaminów, zasad etyki i etykiety jachtowej oraz opłacanie składek.
2. Kandydaci i Członkowie Klubu mają obowiązek poszanowania Bandery YKP.
3. Kandydaci i Członkowie Klubu dbają o estetyczny wygląd swoich jachtów, okazują pomoc
innym żeglarzom.
4. Kandydaci i Członkowie Klubu powinni uczestniczyć w uroczystościach klubowych
w stroju klubowym (minimum granatowa marynarka z krawatem klubowym).
5. Wymagane od Członków i Kandydatów składki za dany rok, w wysokości ustalonej przez
WZC, powinny być wpłacone do dnia obrad dorocznego WZC.

§ 12
1. Członek Klubu ma prawo:
1) uczestniczenia w zgromadzeniach klubowych,
2) uczestniczenia w sportowych, turystycznych, kulturalnych i innych formach
działalności klubowej,
3) noszenia stroju i odznak klubowych,
4) podnoszenia Proporca Klubowego na jachcie,
5) pływania pod Banderą YACHT KLUBU POLSKI po uzyskaniu Osobistego Patentu
Flagowego YKP lub Jachtowego Patentu Flagowego YKP,
6) korzystania z urządzeń i obiektów klubowych z zachowaniem odpowiednich
regulaminów.
2. Zarząd Klubu może zaliczyć na poczet należnych od Członka Klubu opłat wartość
wykonanych przez niego prac na rzecz Klubu. Dotyczy to prac wykonanych w roku
poprzedzającym rok regulowanych bieżących należności.
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§ 13
1. Członkiem Rzeczywistym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat życia.
2. Członek Rzeczywisty ma czynne i bierne prawo wyborcze z zastrzeżeniem ograniczeń,
o których mowa w § 19 Statutu, głos stanowiący w obradach Walnego Zgromadzenia
Członków oraz prawo rekomendowania kandydatów po osiągnięciu 5-letniego stażu
członkowskiego.
3. Członek Rzeczywisty może korzystać z usług świadczonych przez Klub na warunkach
preferencyjnych zgodnie z cennikiem ustalonym przez Zarząd, a po osiągnięciu wieku
emerytalnego, jednak nie mniej niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ma prawo do
ulgowej składki członkowskiej.

§ 14
Do obowiązków Członka Rzeczywistego – poza zakresem wymienionym w § 11 – należy
udział w działalności klubowej, a w szczególności uczestnictwo:
1) w Walnych Zgromadzeniach Członków,
2) w uroczystościach zamknięcia i otwarcia sezonu żeglarskiego,
3) w imprezach sportowych Klubu,
4) w pracach przynajmniej jednej Sekcji Klubu

§ 15
1. Członkiem Honorowym może zostać zasłużony dla Klubu Członek Rzeczywisty, a także
inna osoba fizyczna, która wniosła szczególne zasługi dla Klubu lub polskiego żeglarstwa.
2. Członek Honorowy może korzystać z usług świadczonych przez Klub na warunkach
preferencyjnych i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
3. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na pisemny
wniosek Zarządu Klubu.

§ 16
1. Członkiem Juniorem może zostać osoba fizyczna, która nie ukończyła szesnastego roku
życia.
2. Junior nie może wybierać, ani być wybieranym do organów Klubu; w Walnym
Zgromadzeniu Członków uczestniczy z głosem doradczym.
3. Junior, który ukończył szesnasty rok życia może wystąpić o przyjęcie w poczet Członków
Rzeczywistych. Wniosek wymaga akceptacji właściwego Trenera lub Kapitana Sekcji.
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§ 17
1. Członkiem Wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna świadcząca na
rzecz Klubu pomoc w zakresie i formach uzgodnionych z Zarządem Klubu.
2. Członek Wspierający – osoba prawna – może działać w Klubie za pośrednictwem
przedstawiciela.
3. Członek Wspierający nie może wybierać, ani być wybieranym do organów Klubu; w
Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczy z głosem doradczym.
4. Członek Wspierający jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
5. Członek Wspierający – osoba fizyczna może wnioskować o przyjęcie w poczet Członków
Rzeczywistych. Okres członkowski Członka Wspierającego może być zaliczony przez Zarząd
do okresu kandydackiego Członka Rzeczywistego.

§ 18
1. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:
1) zgonu Członka Klubu,
2) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu,
3) uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu:
a) działalności niezgodnej ze Statutem Klubu,
b) działalności na szkodę Klubu,
c) zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres dłuższy niż
18 miesięcy, po uprzednim jednorazowym pisemnym upomnieniu,
3) ustania osoby prawnej będącej Członkiem Wspierającym.
2. Od uchwały Zarządu Klubu o wykreśleniu z rejestru Członków Klubu zainteresowanemu
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty
doręczenia uchwały o wykreśleniu wraz z jej uzasadnieniem. Odwołanie jest rozpatrywane na
najbliższym WZC.

Rozdział IV
WŁADZE I ORGANY KLUBU
§ 19
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków (WZC).
2. Organami Klubu są:
1) Zarząd Klubu,
2) Komisja Rewizyjna,
3) Sąd Koleżeński.
3.

Kadencja Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego trwa pięć lat.
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4.

Uchwałą WZC kadencja organu Klubu może być skrócona.

5. Komandor Klubu może pełnić funkcję nieprzerwanie nie dłużej niż dwie kolejne
kadencje.
6.

Wybór organów Klubu odbywa się w głosowaniu tajnym.

7. Członkowie organów wybieralnych Klubu pełnią swoje funkcje społecznie bez
wynagrodzenia i gratyfikacji.
8. W składzie organów Klubu osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych muszą
stanowić większość składu osobowego.
9. Członkiem organów wybieralnych Klubu nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwo
skarbowe.
10. Pracownicy Klubu i osoby powiązane działalnością gospodarczą z Klubem nie mogą być
członkami wybieralnych organów Klubu.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
§ 20

1.

WZC obraduje według regulaminu obrad.

2.

Obradami WZC kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący i dwaj asesorzy.

3. Prezydium WZC wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
spośród Członków Rzeczywistych nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności statutowej Klubu,
2) zatwierdzanie budżetu Klubu i przyjmowanie sprawozdania Zarządu z jego
realizacji,
3)

rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

4) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Członkom Zarządu
Klubu,
5) wybieranie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
6) uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich na rzecz Klubu,
7) nadawanie Członkostwa Honorowego Klubu,
8) powoływanie i rozwiązywanie Sekcji w Klubie,
9) uchwalanie Statutu Klubu i jego zmian,
10)

podejmowanie uchwał
nieruchomego Klubu,

dotyczących

zbywania

lub

obciążania

majątku
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11)

podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu, zgodnie z § 35,

12)

wybieranie przedstawicieli Klubu, w szczególności na Zjazd Delegatów YKP
i PZŻ.

13)

zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów Klubu.

14)

podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych do WZC, niezastrzeżonych
do kompetencji innych władz.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie Członków władne jest do podejmowania uchwał w pierwszym
terminie w obecności co najmniej połowy Członków Klubu uprawnionych do głosowania,
a w drugim terminie, o ile drugi termin był podany w zawiadomieniu, bez względu na liczbę
obecnych Członków, zwykłą większością głosów Członków uczestniczących w głosowaniu
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W sprawach wymienionych w § 21 pkt. 9 i pkt. 10 uchwały WZC wymagają większości
kwalifikowanej 3/4 głosów przy obecności nie mniej niż 1/3 liczby wszystkich Członków
Rzeczywistych Klubu.

§ 23
W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
1) Członkowie Wspierający,
2) Członkowie Juniorzy,
3) osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

§ 24
1. Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawcze zwoływane jest raz w roku, a
sprawozdawczo-wyborcze raz na 5 lat. Zawiadomienie o WZC wysyłane jest w formie
listownej lub pocztą elektroniczną Członkom, którzy wyrazili zgodę na taką formę
powiadomienia i podali Zarządowi swój adres elektroniczny. Zawiadomienie wysyłane jest co
najmniej na dwa tygodnie przed terminem WZC i zawiera określenie miejsca i godziny
rozpoczęcia w pierwszym i drugim terminie oraz proponowany porządek obrad.
Dokumentacja WZC jest wykładana w siedzibie Klubu do wglądu Członkom Klubu w tym
samym terminie.
2. Walne Zgromadzenia Członków, o których mowa w ust. 1, zwołuje Zarząd Klubu po
sporządzeniu bilansu Klubu, na termin nie późniejszy niż 15 kwietnia.
3. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały w sprawach objętych
uchwalonym porządkiem obrad oraz zgłoszonych w ramach wolnych wniosków.
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§ 25
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (NWZC) jest zwoływane przez Zarząd
Klubu w określonych sprawach:
1) na podstawie uchwały Zarządu Klubu,
2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej pięćdziesięciu Członków Rzeczywistych.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, Zarząd Klubu zwołuje NWZC, które
odbywa się w terminie sześciu tygodni od daty otrzymania wniosku (z wyłączeniem
miesięcy: lipiec i sierpień).
3. W przypadku utraty przez Zarząd zdolności do zwołania NWZC zwołuje je Komisja
Rewizyjna.
4. W szczególnym przypadku (odmowa zwołania NWZC przez Zarząd i Komisję Rewizyjną)
NWZC zwołuje Sąd Koleżeński na wniosek 50-ciu Członków Rzeczywistych.

ZARZĄD KLUBU
§ 26
1. Zarząd Klubu składa się z 5 do 7 członków, w tym Komandora, Sekretarza Generalnego,
Skarbnika i Wicekomandorów, których WZC wybiera w tajnym, bezpośrednim głosowaniu
do pełnienia określonych funkcji.
2. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji składu osobowego Zarządowi
przysługuje prawo kooptacji brakujących Członków w liczbie do dwóch osób na okres do
najbliższego WZC, na którym przeprowadzane są wybory uzupełniające.
3. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizowanie celów Klubu i nadzór nad wykonaniem uchwał WZC,
2) zarządzanie majątkiem i finansami Klubu zgodnie z ustalonym budżetem
i wytycznymi WZC,
3) przygotowanie planów pracy, budżetów, preliminarzy i sprawozdań z działalności
Klubu,
4) zatwierdzanie planów pracy i preliminarzy Sekcji oraz przyjmowanie sprawozdań
z ich realizacji,
5) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6) powoływanie i odwoływanie komisji problemowych,
7) zatwierdzanie planu etatów w Klubie zgodnie z zatwierdzonym funduszem płac
Klubu,
8) angażowanie i zwalnianie Dyrektora i Głównego Księgowego oraz określanie
zakresu ich obowiązków,
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9) przyjmowanie i wykreślanie Członków Rzeczywistych, Juniorów i Wspierających
oraz ustalanie treści i formy deklaracji członkowskiej,
10) wnioskowanie w sprawie nadania Godności Członkostwa Honorowego, odznaczeń
i wyróżnień,
11) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków projektów regulaminów,
o których mowa w § 21 pkt 13 oraz wysokości składki członkowskiej
i kandydackiej oraz opłaty wpisowej.
12) ustalanie wysokości opłat za usługi świadczone przez Klub.
4. W sprawach majątkowych i finansowych Klub reprezentuje Komandor i Skarbnik lub
Sekretarz Generalny i Skarbnik; w pozostałych sprawach Klub reprezentuje jednoosobowo
Komandor lub działający łącznie Sekretarz Generalny wraz z odpowiednim
Wicekomandorem.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków, w tym Komandora lub Sekretarza Generalnego.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
7. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym: Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej lub członek Komisji przez niego delegowany, Wicekomandorzy
Honorowi Zarządu Głównego YKP i Kapitanowie Sekcji.
8.

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu Klubu.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 27
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu, powołanym do
przeprowadzania kontroli działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i trzech do czterech członków.
3. Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej wybiera WZC.
4. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej wybierają jej członkowie spośród
siebie.
§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Zarządu Klubu pod względem zgodności ze Statutem,
2) kontrola realizacji uchwał podjętych przez WZC,
3) badanie celowości wydatków oraz prawidłowości gospodarki finansowej Klubu,
4) kontrola sprawozdań finansowych,
5) przedstawianie Zarządowi oraz Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków
w sprawach dotyczących działalności statutowej i finansowej Klubu.
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§ 29
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2) nie mogą być pracownikami Klubu lub być powiązani z Klubem działalnością
gospodarczą.
§ 30
1. Komisja Rewizyjna dokonuje przynajmniej raz w roku kontroli całej działalności Zarządu
i Klubu oraz składa sprawozdanie ze swoich czynności na dorocznym WZC.
2. Komisja Rewizyjna może wnioskować do WZC o zgodę na zlecenie uprawnionej
jednostce przeprowadzenia kontroli działalności finansowej Klubu.
3. O dostrzeżonych w czasie kontroli nieprawidłowościach Komisja Rewizyjna zawiadamia
niezwłocznie Zarząd Klubu, który podejmuje stosowne działania wynikające z uwag
i wniosków przedstawionych przez Komisję Rewizyjną.
4. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków wnioski w sprawie
udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków Komisji, w tym Przewodniczącego.
6. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji składu osobowego Komisji Rewizyjnej
przysługuje prawo kooptacji brakujących członków w liczbie do dwóch osób na okres do
najbliższego WZC, na którym przeprowadzane są wybory uzupełniające.
7. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin zatwierdzony przez
WZC.

SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 31
1. Sąd Koleżeński jest wybierany przez WZC i działa jako niezależny organ.
2. Sąd Koleżeński składa się z czterech do pięciu członków, którzy wybierają ze swego
składu Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. O liczbie członków Sądu Koleżeńskiego
w danej kadencji decyduje każdorazowo WZC.
§ 32
1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy:
1) dotyczące oceny postępowania Członków Klubu,
2) sporów powstałych między Członkami Klubu na gruncie działalności klubowej,
3) naruszania norm etyki i zwyczajów panujących w jachtingu.
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2. Sąd Koleżeński zwołuje NWZC w przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 4.
3. Sąd Koleżeński wydając orzeczenia ma prawo udzielić nagany, a także wnioskować do
Zarządu o wykreślenie Członka Klubu.
4. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego podejmowane są zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego.
5. Członek Klubu, którego sprawa jest rozpatrywana przez Sąd (strona), ma prawo
uczestniczenia w posiedzeniach Sądu w jego sprawie. Nieobecność strony mimo skutecznego
powiadomienia o miejscu i terminie posiedzenia nie wstrzymuje postępowania Sądu
Koleżeńskiego.
6. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do
WZC w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.
7. Brak odwołania od orzeczenia Sądu w terminie, o którym mowa w ust. 6 lub odrzucenie
odwołania przez WZC powoduje, że orzeczenie staje się prawomocne.
8. Prawomocne orzeczenia Sądu Koleżeńskiego realizuje Zarząd Klubu zgodnie z
właściwością.
9. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji składu osobowego Sądowi
Koleżeńskiemu przysługuje prawo kooptacji brakujących członków w liczbie do dwóch osób
na okres do najbliższego WZC, na którym przeprowadzane są wybory uzupełniające.
10. Szczegółowe zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin zatwierdzony przez
WZC.

Rozdział V
MAJĄTEK, ŚRODKI FINANSOWE I GOSPODARKA

§ 33
1. Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe oraz inne prawa
rzeczowe i wierzytelności.
2. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, opłat wpisowych, darowizn, dotacji,
spadków, zapisów, przychodów z działalności gospodarczej, przychodów z majątku Klubu
i świadczeń Członków Wspierających.
3. Przychód Klubu służy realizacji jego celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między jego Członków.
4. Działalność gospodarczą, gospodarkę finansową oraz rachunkowość, Klub prowadzi
według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
5. Majątek Klubu stanowi własność społeczną i może być użyty tylko dla celów zgodnych
z niniejszym Statutem.
6. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego Klubu wymaga uzyskania przez Zarząd
zgody Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 34
Podstawę działalności finansowej Klubu stanowi budżet uchwalany przez WZC.
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Rozdział VI
ROZWIĄZANIE KLUBU
§ 35
1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje NWZC większością 9/10 głosów w obecności
nie mniej niż 5/6 wszystkich Członków Rzeczywistych Klubu.
2. Uchwała NWZC o rozwiązaniu Klubu określa cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek
Klubu.
3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, NWZC wybiera co najmniej
pięcioosobową Komisję Likwidacyjną, pracującą zgodnie z wytycznymi NWZC.

Rozdział VII
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 36
1. Statut został przyjęty uchwałą WZC dnia 22 marca 2015 r. i wchodzi w życie po
zatwierdzeniu przez organ rejestrowy.
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